
Grundkurs:

Alternatives Assessment
– Fortsatt utvärdering och 
beslut(4/4)

En utbildning från Substitutionscentrum, 12 oktober 2022
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Välkomna!
Tillfälle 4 av 4 i kursen om Alternatives Assessment, AoA

Målgrupp: Producerande företag men även kemikaliesamordnare, inköpare och 
konsulter.

Mål för hela kursen: Ge kunskap om AoA som arbetssätt för att hitta och välja mer 
hållbara alternativ vid substitution.

Behöver du ett kursintyg? Maila oss på substitutionscentrum@ri.se

Svara gärna på enkäten som kommer att skickas ut.

Praktisk information:  

• Skriv frågor i chatten, besvaras under frågestunden

• Presentation skickas ut i efterhand

• Utbildningen spelas in

mailto:substitutionscentrum@ri.se


Del 4: Fortsatt utvärdering och beslut
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Agenda

• Utvärdera funktion

• Utvärdera ekonomi

• Kort om andra aspekter

• Beslutsmodeller

• Beslutsstrategi 

• Sammanfattning

• Frågestund



Nivå 1: Funktion & ekonomi
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Frågor:

Utvärdering

Hämta information från:

• Finns alternativet kommersiellt tillgängligt?
• Vad är priset i förhållande till ämnet som ska bytas ut?
• Används alternativet i liknande applikation?
• Finns uttalande om funktion från företag/myndigheter/experter?

Kontakt med leverantör

Leverantörs hemsida

Marknadsplatser

Nyheter

Reklam

Patent

REACH-registrering

Rapporter

Alternatives Assessment

Branschtidningar

Nyhetsbrev



Alternativ Kommersiellt 
tillgängligt?

Användning i 
kvitton? 

Verkar alternativet 
fungera/uttalande?

Pris Kommentar

Jämförelse
Bisfenol S

Ja Ja, vanligaste 
substitutet enligt 
rapport (ECHA)

Ja, vanligaste alternativet 
på marknaden 5-10% dyrare än BPA

Vanligaste substitutet

Vitamin C
(CAS-nr: 50-81-7)

Ja Ja, leverantörs 
hemsida. 

Gula kvitton
Matkvitton

POS
Även Wholefoods.

10 – 20% dyrare än BPA
En leverantör, Appvion

Urea-uretanförening
(CAS-nr: 321860-75-7) Begränsad 

information

Begränsad 
information Begränsad information Osäkert men ”fenolfria” alternativ 

kostar runt 10-20% mer
Begränsad information

Pergafast 201 Ja Ja Ja Osäkert men ”fenolfria” alternativ 
kostar runt 10-20% mer

Används idag av en svensk livsmedelskedja

TG-SA
(CAS-nr: 41481-66-7)

Ja, men ej 
information om 

leverantör än

Begränsad 
information

Begränsad information Begränsad information

Digitala kvitton
(Nytt system)

Ja Ja Fördröjning i tid Implementeringskostnad, 
mjukvarukostnad (?) annars långsiktig 

besparing (?)

Cybersäkerhet och tillit

Begränsa utskrivning Ja Ja Ja Implementeringskostnad, annars 
långsiktig besparing (?)

Enklare för tex. matbutiker

BLUE 4ESTTM multi-layer 
thermal paper
(Ny process/Teknik)

Ja Ja Ja, enligt leverantör Mer data behövs
Mekanisk reaktion
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Exempel

http://appvion.com/en-us/Pages/default.aspx
https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-08/documents/bpa_final.pdf

https://allgoodreporters.com/wp-content/uploads/formidable/6/thermal-receipt-paper-bpa.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2014/03/978-87-93178-20-5.pdf

https://www.rivm.nl/documenten/analysis-of-alternatives-for-bpa-in-thermal-paper-0
https://echa.europa.eu/sv/-/bisphenol-s-has-replaced-bisphenol-a-in-thermal-paper

http://appvion.com/en-us/Pages/default.aspx
https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-08/documents/bpa_final.pdf
https://allgoodreporters.com/wp-content/uploads/formidable/6/thermal-receipt-paper-bpa.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2014/03/978-87-93178-20-5.pdf
https://www.rivm.nl/documenten/analysis-of-alternatives-for-bpa-in-thermal-paper-0
https://echa.europa.eu/sv/-/bisphenol-s-has-replaced-bisphenol-a-in-thermal-paper


Bedömning Bildens 
livslängd(År)

Användning 
framkallare
(% av pappret)

Kommentar

Låg
Mindre än 1 år >2%

Mellan 2-10 1-2%

Hög 10+ <1%
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Exempel

Nivå 2: Funktion
Teoretiskt eller test

Involvera tekniskt 
kunnig person under 
vägledning för att 
sätta beslutsregler och 
utvärderingsmetod!



Nivå 3: Småskaliga tester

Substitutionscentrum.se7

Utvärdering

Testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där 

företag, akademi och andra organisationer kan 

samverka vid utveckling, test och införande av 

nya produkter, tjänster, processer eller 

organisatoriska lösningar inom utvalda områden.

Testbäddar i Sverige
https://www.vinnova.se/m/testbadd-sverige/landets-testbaddar/
Testbäddar vid RISE
https://www.ri.se/sv/sok?q=&types=test_demo

https://www.vinnova.se/m/testbadd-sverige/landets-testbaddar/
https://www.ri.se/sv/sok?q=&types=test_demo
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Inköpspris Vinster

Undvika 
förlusterBesparingar

Nivå 2 - EkonomiDirekta/indirekta 
kostnader

Tillgänglighet



Högre inköpspris - lägre 
produktionskostnad

• Vattenbaserat lim var dyrare

• Limmet var däremot effektivt vid lägre 
volym.

• Högre temperatur för att härda limmet 
vilket innebär högre energikostnad.

• Härdningstiden vart kortare och 
produktionskapacitet ökade. 

-> Långsiktig lönsamhet på det stora 
hela.
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Ett möbelföretag ville substituera metylenklorid 
som lösningsmedel i lim. Metylenklorid är 
misstänkt cancerogent och utreds för 
hormonstörande egenskaper.

Ekonomi – Exempel
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Högre inköpspris men
långsiktig besparing 

0

2

4

6

8

10

Installering 5 år 25 år

Vinylgolv Gummi/polymer

Källa: https://purestrategies.com

En vårdcentral skulle renovera sitt golv. 
Dåvarande vinylgolv krävde årlig avfettning 
och vaxning med kemikalier som var 
skadliga för personal. 

Alternativa städmedel eller golvmaterial?

Ekonomi – Exempel

https://purestrategies.com/


Tips: Finansiering
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1. För små och medelstora företag

Tips

2. Länkar 

Konsultcheckar
Forskning och utvecklingskort
Investeringsstöd

https://www.verksamt.se/utveckla/finansiering
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/
https://www.industrielldynamik.se/ (Västra Götaland)
https://tillvaxtverket.se/finansiering.html

https://www.verksamt.se/utveckla/finansiering
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/naringsliv/foretagsfinansiering/
https://www.industrielldynamik.se/
https://tillvaxtverket.se/finansiering.html
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Andra aspekter att utvärdera

Material

Process- och arbetsmiljö Energi och miljö

Vattenanvändning

Doft

Exempel

Avfall



Andra aspekter

2 4 6 8 10

Förnybart 
material

% 75 50 25 5 0

Återvunnet 
material

% 90 75 25 <25 0

Poäng

https://p2oasys.turi.org/chemical/hazard-score-matrix

Material– Exempel från verktyget P20Asys

https://p2oasys.turi.org/chemical/hazard-score-matrix


Jämföra alternativ 
och ta beslut



Avvägningar
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- Att identifiera ”bättre” alternativ är en utmaning! 

• Viktigt att identifiera vilka 
avvägningar du behöver göra och 
fundera på:

- Vilka är kritiska?
- Vilka kan minimeras?
- Vilka kan anses acceptabla?

Utvärdering



Andra utmaningar…..
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• Olika datamängder

• Osäkerhet, avsaknad av data

• Andra aspekter (lagstiftning, 

kundkrav, företagets rykte 

osv)

Vad är det som är viktigt för att 
kunna fatta rätt beslut?

Utvärdering



Beslutsmodeller

• Viktigt att identifiera och förstå vilken modell du 

använder – dokumentera och beskriv!

• 3 generella approacher:

- Sekventiell

- Samtidig

- Hybrid

Läs mer:

http://theic2.org/article/download-

pdf/file_name/IC2_AA_Guide_Version_1.1.pdf (sid 34 - 55) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5743447/pdf/EHP483.pdf
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Utvärdering

http://theic2.org/article/download-pdf/file_name/IC2_AA_Guide_Version_1.1.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5743447/pdf/EHP483.pdf


Beslutsmodell 1:
Sekventiell 
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• Beslut tas i en bestämd ordning 

som du själv bestämmer

• Fördelar: 

Ger en hierarki över vilka alternativ 

som är bäst

• Nackdelar: 

Hanterar avvägningar dåligt

(Ev första screening av fara  och funktion)

Miljö och hälsa (fara)

Funktion

Ekonomi

Exponering

(Ev andra moduler)

Lista med möjliga alternativ

Slutgiltiga alternativ

Utvärdering



Beslutsmodell 2:
Samtidig 
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• Utvärdering av alla eller utvalda 

moduler samtidigt (parallellt)

• Fördelar: 

Hanterar avvägningar

• Nackdelar:  

Kräver mer komplicerade metoder för 

beslut.  

Lista med möjliga alternativ

Välj

(Eventuell första screening av fara och funktion)

Miljö och 
hälsa 
(fara)

Funktion Ekonomi Exponering
(Ev andra 
moduler)

Slutgiltiga alternativ

Utvärdering



Beslutsmodell 3:
Hybrid 
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• Blandning av modell 1 & 2

• De flesta AoA följer den här 

modellen

• Viktigt att du dokumenterar och 

beskriver vilken modell/strategi 

du använder för dina beslut! 

(Ev första screening av 
fara  och funktion)

Miljö och hälsa (fara)

Funktion

Lista med möjliga alternativ

Välj

Ekonomi Exponering
(Ev andra 
moduler)

Slutgiltiga alternativ

Utvärdering



Strategier för att hantera 
osäkerheter och avvägningar
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Läs mer: 
https://www.nap.edu/catalog/18872/a-
framework-to-guide-selection-of-chemical-
alternatives (Kapitel 9) 

• När du behöver göra FÅ
avvägningar, och har LÅG
osäkerhet  →
Gröna rutan

Alternativ som föredras, liten 
osäkerhet 
→ Lättare att ta beslut

HÖG osäkerhet

LÅG osäkerhet

MÅNGA avvägningarFÅ avvägningar

Många avvägningar
med hög osäkerhet, brist
på information!

Många avvägningar
men med låg osäkerhet

Ev bra alternativ men
hög osäkerhet, brist på 
information!

Utvärdering

https://www.nap.edu/catalog/18872/a-framework-to-guide-selection-of-chemical-alternatives
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HÖG osäkerhet

LÅG osäkerhet

MÅNGA avvägningarFÅ avvägningar

Alternativ som föredras, liten 
osäkerhet

• När man behöver göra FÅ
avvägningar, och har en 
HÖG osäkerhet  →
Orangea rutan

• Strategi för att hantera 
brist på information behövs

Strategier för att hantera 
osäkerheter och avvägningar

Många avvägningar
med hög osäkerhet, brist
på information!

Många avvägningar
men med låg osäkerhet

Ev bra alternativ men
hög osäkerhet, brist på 
information!

Utvärdering
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Ev bra alternativ men
hög osäkerhet, brist på 
information!

• När du behöver göra MÅNGA
avvägningar, och har HÖG
osäkerhet →
Röda rutan

• Om inget alternativ accepteras 
fokusera på forskning och 
utveckling !

• Strategi för att hantera både 
avvägningar och osäkerheter

Strategier för att hantera 
osäkerheter och avvägningar

HÖG osäkerhet

LÅG osäkerhet

MÅNGA avvägningarFÅ avvägningar

Många avvägningar
med hög osäkerhet, brist
på information!

Många avvägningar
men med låg osäkerhet

Alternativ som föredras, liten 
osäkerhet

Utvärdering



Hur hantera osäkerheter?
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Nivå 1. Kräver mindre expertis och resurser
Exempel:
• Uteslut alternativ där data saknas

Konsekvens:  Kan utesluta nya potentiellt bättre alternativ där all data ännu inte finns 
tillgängligt.

• Ge ”straffpoäng” till alternativ där data saknas 
Använd t ex kolumnmodellen, P2OASys eller GreenScreen (del 3).
Konsekvens:  Kan resultera i att ett sämre alternativ där information finns väljs framför ett  
potentiellt bättre alternativ där all data ännu inte finns tillgängligt.

• Ha en neutral inställning till alternativ där data saknas
Bör enbart väljas när information finns för de aspekter som anses vara viktigast!

Utvärdering



Hur hantera osäkerheter?
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Nivå 2. Kräver mer expertis och resurser
Exempel:

• Använd andra verktyg, testning och experter för att komplettera brist på data

Exempel: QSAR (modellering där  strukturellt liknande ämnens data används), toxikologiska 
tester eller test av prestanda (teknisk genomförbarhet)

Tänk på! Kräver mycket resurser och tar tid.

Läs mer:
https://www.oecd.org/chemicalsafety/substitution-of-hazardous-chemicals.htm
https://www.nap.edu/catalog/18872/a-framework-to-guide-selection-of-chemical-alternatives (Kapitel 9) 

Utvärdering

https://www.oecd.org/chemicalsafety/substitution-of-hazardous-chemicals.htm
https://www.nap.edu/catalog/18872/a-framework-to-guide-selection-of-chemical-alternatives


HÖG osäkerhet

LÅG osäkerhet

MÅNGA avvägningarFÅ avvägningar
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Läs mer: https://www.nap.edu/catalog/18872/a-framework-
to-guide-selection-of-chemical-alternatives (kapitel 9)

Många avvägningar
men med låg osäkerhet

Många avvägningar
med hög osäkerhet, brist
på information!

Ev bra alternativ men
hög osäkerhet, brist på 
information!

Behov av strategi för 
att hantera 
avvägningar!

• När du behöver göra MÅNGA
avvägningar, och har LÅG osäkerhet 
→Gula rutan

• Beslutsregler och målsättning 
viktigt (del 1)

• Betygssättning (del 3 och 4)

• Viktad ranking, multikriterieanalys

Strategier för att hantera 
osäkerheter och avvägningar

Alternativ som föredras, liten 
osäkerhet

Utvärdering

https://www.nap.edu/catalog/18872/a-framework-to-guide-selection-of-chemical-alternatives


Beslut kring alternativ 
till BPA i kvitton
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Kurstillfälle 3:

• BPS  →Misstänkt hormonstörande, 

reproduktionstoxiskt

• BTUM →Misstänkt 

cancerframkallande

Första 
screening av 

fara

Alternativ till BPA

Välj

Miljö och hälsa Ekonomi Funktion

Slutgiltiga alternativ

Utvärdering, 
exempel



Beslut kring alternativ till BPA i kvitton
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Alternativ Hälsofaror Miljöfaror Ekonomi Funktion

Vitamin C Försumbar Försumbar 10 – 20% dyrare 
än BPA

Gula kvitton
Kassakvitton

Urea-uretanförening Akut: Hög(Databrist)
Kronisk: 
Hög (Databrist)

Försumbar Begränsad 
information

Begränsad information

Pergafast 201 Hög (H411) Osäkert men ”fenolfria” 
alternativ kostar runt 
10-20% mer

Används i kvitton

TG-SA Akut: 
Hög (H317)
Kronisk: 
Medium (Databrist)

Hög (H411) Osäkert men ”fenolfria” 
alternativ kostar runt 
10-20% mer

Begränsad information

Nytt system:
Digitala kvitton

Försumbar Försumbar Långsiktig 
besparing

Fördröjning i tid

Begränsa utskrivning Försumbar Försumbar Långsiktig 
besparing

Ja

Ny process/Teknik:
BLUE 4ESTTM multi-
layer thermal paper

Ej utvärderat Ej utvärderat Kontakt med 
leverantör

Ja, enligt leverantör

Utvärdering, 
exempel
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Beslut kring alternativ till BPA i kvittonBeslut kring alternativ till BPA i kvitton

Utvärdering, 
exempel

Möjliga alternativ

Vitamin C

- Mest lovande av alternativen
- Användning i andra typer av termopapper, tex biljetter och etiketter? 

Urea-uretan förening

- Mer information om fara, funktion och ekonomi behövs.

Pergafast 201

- Undersöka kostnader? 

- Risk för att hamna i miljön?

Kombination

-Digitala kvitton →Minskad utskrift

- Övergång till Vitamin C



Implementera, använd och utvärdera
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Implementering

• Implementera  stegvis

• Utvärdera

• Förbättra!



Vad har vi lärt oss?
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Del 1
Vägledning

• Den övergripande planeringen av arbetet

•Intressenter

•Mål, principer och beslutsregler

Del 2
Identifiering

• Funktion och prestanda

• Substitutionsprinciper

•Var hittar jag alternativ? Nätverk, verktyg och databaser

Del 3
Utvärdering

• Hur vet jag om mitt alternativ inte är lika skadligt som det ämne jag vill byta ut?

• Vad säger lagstiftningen?

• Andra verktyg: PRIO och SIN List

• Mer komplexa modeller: Kolumnmodellen, P20Asys och GreenScreen

Del 4
Utvärdera, jämför 

och välj

•Utvärdering av ekonomi och funktion

• Jämföra alternativ: beslutsmodeller
• Implementering

Sammanfattning
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Utbildning från ECHA

• Session 4: 
Performance and Cost
(1 timme, 7 min + läsning)
https://www.youtube.com/watch?v=Jjc8f2HIe1w

• Session 5: 
Compare alternatives, make and 
implement decisisons
(55 min + läsning)
https://www.youtube.com/watch?v=P7rjlVn8A3M

https://www.youtube.com/watch?v=Jjc8f2HIe1w
https://www.youtube.com/watch?v=P7rjlVn8A3M


• Expertis kopplat till alla steg i  

Substitutionstrappan: allt från kemiska 

analyser till tester av nya produkter.

• Inom RISE finns kunskap om:

- Substitution

- Alternatives Assessment

- Utveckling av nya material (”safe by design”)

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/substitution-

av-oonskade-kemikalier
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RISE erbjudande 
inom substitution

Digital rundvandring
Se filmen om RISE erbjudande 
inom substitution, AoA och 
testbäddar.
https://youtu.be/ame8zus4ouQ

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/substitution-av-oonskade-kemikalier
https://youtu.be/ame8zus4ouQ
https://youtu.be/ame8zus4ouQ


Bara våga börja
”Du behöver inte vara 
bra för att börja, men 
du behöver börja för 
att bli bra”
Kristoffer Karström, Miljöansvarig G A Lindberg

https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/goda-exempel/bara-vaga-borja

Goda exempel

https://www.ri.se/sv/substitutionscentrum/goda-exempel/bara-vaga-borja


Frågestund

Skriv din fråga i chatten
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Tack! 
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Substitutionscentrum

www.substitutionscentrum.se
substitutionscentrum@ri.se

Har du frågor?
Kontakta oss!


